
ORDENANCES FISCAL 2015 

OF 2.18 TAXA PER ENSENYAMENTS ESPECIALS A ESTABLIMENTS MUNICIPALS I SERVEIS 
ESCOLARS 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
A l'empara del previst als articles 57 i 20.4.v), del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 
d’aprovació del text refós de la Llei reguladora de les hisendes, i de conformitat amb el que disposen 
els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis 
i la realització d'activitats d'ensenyaments especials en establiments municipals i serveis escolars 
així com també per la prestació de serveis i la realització d'activitats en altres centres municipals o 
llocs anàlegs que s'especifiquen en les tarifes contingudes en l'annex que es transcriu, la qual es 
regirà per aquesta Ordenança fiscal. 
 
Article 2. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis i la realització d'activitats 
d'ensenyaments especials en establiments municipals i serveis escolars així com també per la 
prestació de serveis i la realització d'activitats en altres centres municipals o llocs anàlegs que 
s'especifiquen en les tarifes contingudes en l'annex que es transcriu. 
 
Article 3. Subjecte passiu 
1. Son subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques, 
així com les entitats a que es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003,de 17 de desembre, general 
tributaria, que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació dels serveis i la realització d'activitats que es 
detallen l'annex d'aquesta Ordenança. 
2. Quan els alumnes o beneficiaris matriculats siguin menors d'edat, vindran obligats al pagament 
els seus pares o tutors. 
 
Article 4. Meritació 
1. En el cas dels serveis o activitats en els que s'exigeix una matricula o inscripció la taxa es meritarà 
en el moment de la seva formalització, independentment de la rebuda efectiva del servei o activitat, 
si es que la seva manca fos per causes imputables al sol·licitant. 
L'import de la matricula es paga en el moment de la seva formalització, i, un cop abonat, no es 
retornarà en el cas que es produeixi la baixa de l'alumne/a o sol·licitant. 
2. En la resta de serveis o activitats diferents als esmentats a l'apartat 1, s'aplicaran els criteris 
següents: 
a) Quan es tracti de serveis o activitats que s'han de dur a terme en un dia, la taxa es merita quan 
es presenta la sol·licitud corresponent, i el servei o activitat no es realitzarà sense que s'hagi efectuat 
el seu pagament. 
L'import de la taxa es paga en el moment de presentar la sol·licitud corresponent, i, un cop abonada, 
no es retornarà en el cas que es produeixi la baixa de l'alumne/a o sol·licitant. 
b) En el cas que el servei o l'activitat s'estengui a varis mesos, o períodes determinats, la taxa es 
meritarà quan s'iniciï la prestació del servei o la realització de l'activitat que constitueix el fet 
imposable. 
L'import de la taxa es paga en el moment en que s'inicia la prestació del servei o la realització de 
l'activitat corresponent, i un cop abonada, no es retornarà en el cas que es produeixi la baixa de 
l'alumne/a o sol·licitant. Això no obstant, en cas de formulació de desistiment exprés per part del 
subjecte passiu per causes de malaltia o hospitalització de l'usuari del servei o activitat, o canvis 
sobtats de les circumstancies econòmiques del subjecte passiu, i amb la presentació de la sol·licitud 
corresponent acompanyada de la documentació justificativa, amb anterioritat a la finalització de la 
prestació del servei o activitat, es liquidarà la quota que en cada cas s'indica a l'annex d'aquesta 
ordenança. Si el desistiment es formula abans de l'inici del servei o activitat, la quota a retornar serà 
la mateixa que s'hagi abonat. 
 
Article 5. Quota Tributària 
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la que es fixa en la tarifa que es conte en 
l'annex per a cada un dels serveis o activitats. 
 

TARIFES 

Epígraf 4. Escola Municipal de Música Josep M. Ruera 
A. Alumnes d'estudis generals inclosos dins del conveni amb el departament 
d’Ensenyament (de 4 a 18 anys) 
 

1. Alumnes de Granollers 
a) Curs iniciació 4 i 5 anys        21,00 
b) Llenguatge ( inclou tallers, cant coral i audició)     41,71 
c) Llenguatge ( inclou tallers, cant coral i audició) + instrument 20’   61,71 



d) Llenguatge (inclou tallers, cant coral i audició) + instrument 30’   71,61 
e) Llenguatge (inclou tallers, cant coral i audició) + instrument 45’   93,65 
f) Instrument 20’         27,40 
g) Instrument 30’         29,90 
h) Instrument 45’         51,94 
i) Orquestra, conjunt, combo, ensemble, cambra     15,00 
j) Cant coral          15,00 
k) Harmonia          45,00 
 
2. Alumnes de fora de Granollers 
a) Curs iniciació 4 i 5 anys        31,00 
b) Llenguatge (inclou tallers, cant coral i audició)     57,45 
c) Llenguatge (inclou tallers, cant coral i audició)+ instrument 20’   84,54 
d) Llenguatge (inclou tallers, cant coral i audició)+ instrument 30’            105,15 
e) Llenguatge (inclou tallers, cant coral i audició)+ instrument 45’            134,89 
f) Instrument 20’         27,40 
g) Instrument 30’         47,20 
h) Instrument 45’         77,44 
i) Orquestra, conjunt, combo, ensemble, cambra     15,00 
j) Cant coral          15,00 
k) Harmonia          61,65 
 

B. Alumnes d'estudis generals fora de conveni 
 

1. Alumnes de Granollers 
a) Llenguatge o Harmonia        67,68 
b) Instrument 20’        30,00 
c) Instrument 30’         40,93 
d) Instrument 45’         71,61 
e) Orquestra, conjunt, combo, ensemble, cambra     22,00 
 
2. Alumnes de fora de Granollers 
a) Llenguatge o Harmonia        83,71 
b) Instrument 20’         36,90 
c) Instrument 30’         66,11 
d) Instrument 45’                            107,03 
e) Orquestra, conjunt, combo, ensemble, cambra     27,00 

 
C. Grau professional 
 

a) Curs (mes)          75,56 
b) Segona especialitat         50,00 
c) Curs extraordinari per obtenir la graduació      50,00 
d) Drets examen (alumnes escola)       68,47 
e) Drets examen (resta d'alumnes)       96,80 

 
D. Cursos i seminaris 
 

a) Per dia com a oient         22,00 
b) Per dia com a actiu         55,00 
c) Cursos adults         15,00 

 
1. Trasllat d'expedients          7,85 
2. Ús fotocopiadora            0,06 
3. DVD          10,00 
4. Lloguer d'instruments per curs.       30,00 
5. Matrícula          88,00 
 
 

Per a menors d'edat es podran sol·licitar beques que en cap cas es podran acumular amb altres 
reduccions de quotes. 
Familia nombrosa: Bonificacio del 15% de la quota mensual per als alumnes menors que aixi ho 
acreditin. 
En els cursos i seminaris s’abonara un 20% en el moment de la reserva de placa que no serà 
retornable. 
Si un alumne s’incorpora amb el mes iniciat abonarà l’import de la taxa per ensenyament, dels 
epigrafs A,B,C i D, de forma proporcional als dies que hagi gaudit de l’esmentat servei. 
El cessament en la recepció del servei s'haurà de sol·licitar per escrit i la baixa tindrà efecte a partir 
del mes següent a la data de la sol·licitud. 


